
 

 

 

ST. HYACINTH BASILICA 
    BAZYLIKA ŚW. JACKA 

3635 W. George St. - Church 
3636 W. Wolfram St. - Office 

Chicago, IL 60618  
Tel. (773) 342-3636 
Fax: (773) 342–3638 

www.sthyacinthbasilica.org 
e-mail: info@sthyacinthbasilica.org 

PARISH OFFICE  
BIURO 

PARAFIALNE 
Monday - Friday  

Poniedziałek - Piątek 
10:00 am - 6:00 pm 

Lunch Break / Przerwa  

MASS SCHEDULE 
ROZKŁAD MSZY 

ŚWIĘTYCH 
 

Saturday vigil Masses 
Niedzielna Msza Św.  

w sobotę 
  5:30 pm - English  

7:00 pm - Polish  
 

Sunday Masses 
Msze Św. w niedzielę 

6:00 am - Polish  
   7:30 am - English  

 9:00 am - Polish  
 10:45 am - English  
12:30 pm - Polish  

    5:00 pm - English  
 6:30 pm - Polish  

 

Weekday Masses 
Msze Św. w tygodniu 

  6:00 am - English 
7:00 am - Polish  

   8:00 am - English  
7:00 pm - Polish  

   First Friday – 5:30pm 



 

 

CONFESSION / SPOWIEDŹ 

MONDAY / PONIEDZIAŁEK - SATURDAY / SOBOTA: 
7:45 A.M. & 6:45 P.M. 

 

SATURDAY / SOBOTA: 5:00 P.M. 

PARISH STAFF 

MONDAY / PONIEDZIAŁEK - August 6 
6:00 AM -  †Br. Tom Iwicki, C.R.; 
7:00 AM - O Bożą pomoc, opiekę M.B.N.P. i potrzebne łaski dla: 
Elżbiety, Krzysztofa, Alojzego i Eugenii Mroczkowskich oraz 
Ignacego Pelczar;  
8:00 AM -   †Rev. Edmund Jastrzębski, C.R.; 
7:00 PM -   ††Za dusze w czyśćcu cierpiące; 

TUESDAY / WTOREK - August 7 
6:00 AM  - For God’s blessings for Priests and Sisters serving in 
our parish;   
7:00 AM - O Bożą pomoc, opiekę Matki Bożej Nieustającej 
Pomocy i potrzebne łaski dla: Elżbiety, Krzysztofa, Alojzego i 
Eugenii Mroczkowskich oraz Ignacego Pelczar;  
8:00 AM - †Mary Kopinski;  
7:00 PM ††Za dusze w czyśćcu cierpiące; 

WEDNESDAY / ŚRODA - August 8 
6:00 AM - † Rev. Frank Majewicz, C.R.; 
7:00 AM - O zdrowie i Boże Błogosławieństwo dla Iwony i jej 
rodziny; O Bożą pomoc, opiekę M.B.N.P. i potrzebne łaski dla: 
Elżbiety, Krzysztofa, Alojzego i Eugenii Mroczkowskich oraz 
Ignacego Pelczar; 
8:00 AM - Health and blessings for Dawn Connolly; ††Poor souls 
in purgatory;  
7:00 PM - ††Za dusze w czyśćcu cierpiące; †Maciej Czarnecki i 
zmarli z rodziny; 

THURSDAY / CZWARTEK - August 9 
6:00 AM - For vocations to priesthood and religious life;  
7:00 AM - O Bożą pomoc, opiekę M.B.N.P. i potrzebne łaski dla: 
Elżbiety, Krzysztofa, Alojzego i Eugenii Mroczkowskich oraz 
Ignacego Pelczar; ††Waclaw, Józef, Teofila i Antoni Myśliwiec; 
8:00 AM - † Rev. Jerzy Jedynak, C.R.; 
7:00 PM - ††Za dusze w czyśćcu cierpiące; 

FRIDAY / PIĄTEK - August 10 
6:00 AM – †Rev. Edwin Karłowicz, C.R.; 
7:00AM - ††Za zmarłych z rodziny Iwony;  
8:00 AM -  ††Michael Connolly Sr.;   
7:00 PM - ††Za dusze w czyśćcu cierpiące; 

SATURDAY / SOBOTA - August 11 
6:00 AM - †Rev. Joseph Wise, C.R.; 
7:00 AM - ††Za dusze w czyśćcu cierpiące;  
8:00 AM -  †Rev. Edward Dubel, C.R;  
2:30 PM - Salma Solis - Quinceanera 
5:30 PM  - ††Michael Connolly Sr. & Jr.; †Mike Bialas; †Irene 
Bork;  
7:00 PM - ††Za dusze w czyśćcu cierpiące; 

SUNDAY / NIEDZIELA - August 12 
6:00 AM -  †Rev. Chester Mitoraj, C.R.; 
7:30 AM - †Rev. Leonard Krzywda, C.R.;  
9:00 AM  †Lucjan Milewski; †Władysława Wicek; †Witold 
Domin w 14-ą rocznicę śmierci; Z prośbą  o szczęśliwą podróż dla 
Ireny i Mariana do Polski oraz o Błogosławieństwo Boże i opiekę 
Matki Boskiej Nieustającej Pomocy w czasie pobytu, a także o 
szczęśliwy powrót; 
10:45 AM  - †John E. Szewczyk;  
12:30 PM -††Za zmarłych parafian; 
5:00 PM - For parishioners;  
6:30 PM - Za parafian; ††Za dusze w czyśćcu cierpiące; 

REV. STANISŁAW JANKOWSKI, C.R., PASTOR 

REV. STEVEN BARTCZYSZYN, C.R. 

REV. STANISŁAW LASOTA, C.R. 

REV. ADAM PIASECKI, C.R. 

   SR. IWONA BOROŃSKA, MChR 

   SR. FRANCISZKA KELER, MChR 

   SR.CLAUDIA RADZEWICZ, MChR 
 

Permanent Deacon / Stały Diakon ‐ FRANK GIRJATOWICZ 
Business Manager / Manager Finansowy ‐ NINI CENTENO  
President of Pastoral Parish Council / Przewodniczący 
Rady Parafialnej ‐ JOSEPH JUREK 
Music Director / Dyrektor muzyczny ‐ PIOTR MRUGAŁA  
Secretary / Sekretarka ‐ KATARZYNA WIETRZAK 

 

MARRIAGE BANNS / 
ZAPOWIEDZI PRZEDŚLUBNE 

 

FIRST CALL 
Kacper Trampka & Mariola Luszczek 

Adrian Maciczak & Angelica Siemionko 
Joseph J. Hynes & Monica S. Skowron  
Gabriel Diaz DeLeon & Priscilla Aquilar 

   

SECOND CALL 
Andrzej Dziurdzik & Monika Zarycka 

Tyler Ottosen & Magdalena Sumara 
Luis Feliciano & Magdalena Strojna       

MARRIAGE / ŚLUBY 

Arrangements are to be made in the parish office at least six months 
before the date of marriage. 
 

Należy zgłosić się do biura parafialnego przynajmniej na sześć 
miesięcy przed planowaną datą ślubu. 

BAPTISM / CHRZTY 

1st and 3rd SUNDAY in English, after the Mass at 10:45 am; 2nd and 
4th SUNDAY in Polish, after the Mass at 12:30 pm Arrangements are 
to be made in the parish office at least one month before the date of 
baptism. 
 

1-wsza i 3-cia NIEDZIELA w j. angielskim po Mszy Św.  o 10:45 am;  
2-ga i 4-ta NIEDZIELA w j. polskim po Mszy Św. o 12:30 pm. Należy 
zgłosić się do biura parafialnego przynajmniej miesiąc przed datą 
chrztu. 

 

BAPTISM / CHRZTY 
 

Talulah Kay Quinlan 



 

 

National Night Out 
A unique crime and drug prevention event 
sponsored by the National Assoc. of 
Town Watch.; on Tuesday August 7, from 

5:00 – 8:00 pm at the 25th District front Parking lot, 
5555 W. Grand Ave. For more information call 312-
746-5090 or CAPS025District@ChicagoPolice.org 
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   18th Sunday in Ordinary Time                                                                                    August 5, 2018 

LITURGICALLY SPEAKING 

8/5 Sunday of the 18th week 

8/6. Transfiguration of the Lord  (FEAST)      

Why, then, did it happen? Surely so that we could see and 
understand that Jesus is at once one of the prophets and 
the one that was prophesied by them; and that he is God, 
and lives for all eternity in a blaze of dazzling and unap-
proachable light. 

8/7  Pope St Sixtus II and his companions ( - 258) 

Sixtus was elected Pope in 257. Twelve months later, on 
6th August, as he was celebrating Mass in the catacomb 
of St Calixtus, he was seized by the authorities (it was the 
time of Valerian’s persecution) and beheaded along with 
four of his deacons. He was buried in the same catacomb.      

St Cajetan (1480 - 1547)  
He was born in Vicenza and became a priest at the age of 
36. He worked hard for the poor and the sick and for the 
reform of the Church; with this last aim in mind, he 
founded a congregation of secular priests which became 
known as the Theatines.  

8/8 St. Dominic  (1170-1221)  

He was born in Castile (part of modern Spain) and be-
came a canon of the cathedral of Osma. He accompanied 
his bishop (Diego de Azevedo) in a mission of preaching 
against the Albigensian heresy, which was then strong in 
southern France. While the official missions lived in for-
mality and splendor, Dominic and Diego lived in extreme 
poverty, and prepared with great diligence for the debates 
that they held with their opponents. When the suppression 
of Albigensianism was undertaken by invasion and war of 
a particularly savage kind, Dominic continued to try to 
preach and persuade. In 1216 he founded the Order of 
Preachers, dedicated to saving souls by preaching and 
persuasion. 

8/9  St. Teresa Benedicta of the Cross 
 

8/10  St Laurence ( - 258) 
 

8/11 Saint Clare (1193/4 - 1253) 
She was born at Assisi and came under the influence of 
Saint Francis. She left home at the age of 18 and, under 
Francis’s guidance, began a community that grew to be-
come the order of the Poor Clares (she was later joined 
both by her sister and by her widowed mother). 

PRAY FOR THE SICK 
MÓDLMY SIĘ ZA CHORYCH 

Monika Krzyżewski, Rev. Michał 
Osuch, Rev. Francis Rog, Bp. Robert 

Kurtz, Rev. Edward Jaskuła, Rev. 
Antoni Bus, Franciszek Wietrzak, 
Annabelle, Dominik, Rosa Maria 
Santos, Helena Jankowska, Rev. 

Tomasz Wojciechowski, Urszula Michałowska 

31st  annual Pilgrimage to the Sanctuary  
of Our Lady of Czestochowa  

in Merrillville, IN 
 

WHEN August 11-12 The opening 
Eucharist is in the St. Michael 
Church  at 7:30 AM 8235 S South 
Shore Drive Chicago, IL 60617 (E 
83rd St South Shore Drive, Chicago)
  
The Walk starts right after.  
 

DISTANCE:  32 miles  
 

FROM: 8235 S South Shore Drive Chicago, IL 60617 
(E 83rd St South Shore Drive, Chicago) 
 

THROUGH: Our Lady of Ludźmierz in Muster 
(Carmelite Fathers) 1628 Ridge Road Munster, IN 

46321 – U.S.A 
www.carmelitefathers.com 
 

TO: Our Lady of Czesto-
chowa Shrine (Salvatorian 
Fathers) 5755 Pennsyl-
vania St. Merrillville, Indi-
ana 46410 

Beat Meting 2524 
Details: Beat Meting 2524 

Date: August 16, 2018 
Time:  7:00-8:00 

Contact Details: For Information Contact 25th District 
Caps Office 312-746-5090 
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PARISH CARNIVAL 
 

This year's Parish Carnival will take place on Au-
gust 23-26.    As always, there will be rides for the 
kids and adults, lots of food, games of chance, mu-
sic to dance by, and our beer garden.  Thursday 
and Friday the carnival opens at 6:00PM and goes 
to 10:00PM. On Saturday the carnival opens at 
3:00 PM, and on Sunday the carnival opens at 
1:00.   
Come join us for the fun and the food.    
Don't forget to enter your name into the grand raf-
fle.  Top prize $1000.00 awarded at 9 p.m. on 
Sunday. 
Raffle tickets are available in the Parish Office, or 
at the carnival. 
The Carnival has 
become famous 
for its POTATO 
P A N C A K E S , 
Polish Sausage, 
Bigos and Pizza, 
beer garden and 
the live dancing. 
 

 

Next week’s 2nd collection is 
for the repair needs of the parish.  

Thank you for generous support of 
the parish.  

18th Sunday in Ordinary Time                                                                                     August 5, 2018 

Pope Francis  

GAUDETE ET EXSUL-
TATE 

54. The Catechism of the Catholic 
Church also reminds us that the gift 
of grace “surpasses the power of human intellect and 
will”[57] and that “with regard to God, there is no strict 
right to any merit on the part of man. Between God and 
us there is an immeasurable inequality”.[58] His friend-
ship infinitely transcends us; we cannot buy it with our 
works, it can only be a gift born of his loving initiative. 
This invites us to live in joyful gratitude for this com-
pletely unmerited gift, since “after one has grace, the 
grace already possessed cannot come under merit”.
[59] The saints avoided putting trust in their own 
works: “In the evening of this life, I shall appear before 
you empty-handed, for I do not ask you, Lord, to count 
my works. All our justices have stains in your sight”.
[60] 

55. This is one of the great convictions that the Church 
has come firmly to hold. It is so clearly expressed in 
the word of God that there can be no question of it. 
Like the supreme commandment of love, this truth 
should affect the way we live, for it flows from the 
heart of the Gospel and demands that we not only ac-
cept it intellectually but also make it a source of conta-
gious joy. Yet we cannot celebrate this free gift of the 
Lord’s friendship unless we realize that our earthly life 
and our natural abilities are his gift. We need “to ac-
knowledge jubilantly that our life is essentially a gift, 
and recognize that our freedom is a grace. This is not 
easy today, in a world that thinks it can keep something 
for itself, the fruits of its own creativity or freedom”.
[61] 

56. Only on the basis of God’s gift, freely accepted and 
humbly received, can we cooperate by our own efforts 
in our progressive transformation.[62] We must first 
belong to God, offering ourselves to him who was there 
first, and entrusting to him our abilities, our efforts, our 
struggle against evil and our creativity, so that his free 
gift may grow and develop within us: “I appeal to you, 
therefore, brethren, by the mercies of God, to present 
your bodies as a living sacrifice, holy and acceptable to 
God” (Rom12:1). For that matter, the Church has al-
ways taught that charity alone makes growth in the life 
of grace possible, for “if I do not have love, I am noth-
ing” (1 Cor 13:2). 

Historical Interesting Trivia 
 

In George Washington's days, 
there were no cameras. One's 
image was either sculpted or 
painted.  Some paintings of 
George Washington showed him 
standing behind a desk with one 
arm behind his back while others 
showed both legs and both arms. 
Prices charged by painters were 
not based on how many people 
were to be painted, but by how many limbs were to be 
painted. Arms and legs are 'limbs,' therefore painting 
them would cost the buyer more.  Hence the expression, 
'Okay, but it'll cost you an arm and a leg.' (Artists know 
hands and arms are more difficult to paint.) 
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                   KALENDARZ  LITURGICZNY  
 

Błogosławiony Edmunt Bojanowski  
Nie był księdzem, a założył 
zgromadzenie zakonne. Został 
beatyfikowany przez Papieża Jana 
Pawła II w Warszawie 13 czerwca 
1999 roku. 
Za najważniejsze pole swojej działalności uważał 
wychowanie religijne i moralne, zwłaszcza w 
środowiskach wiejskich. Spalał się w imię miłości 
Chrystusa, stając się iskrą, która zapaliła wielu 
troską o ubogich. Sam będąc dotkniętym chorobą, 
udowodnił, że można być wyczulonym na niedolę 
człowieka, mimo swego niedomagania. Dał temu 
świadectwo jako świecki na długo przed Soborem 
Watykańskim II, który podkreślił rolę świeckich w 
Kościele. 
 
Świety Dominik Guzman  
Błogosławiony Jordan z Saksonii, zawarł 
pełny portret św. Dominika w tekście 
jednej ze sławnych modlitw: „Rozpalony 
Bożą gorliwością i nadprzyrodzonym 
ogniem, wybrałeś dla siebie 
najdoskonalszą formę życia apostolskiego, w wielkiej 
miłości, w zapale ducha i w ślubie ubóstwa”. 
Podkreślony tu został ten właśnie podstawowy rys 
świadectwa Dominika, który mówił zawsze z Bogiem 
i o Bogu. W życiu świętych miłość do Pana i do 
bliźniego, szukanie chwały Bożej i zbawienia dusz 
zawsze łączą się ze sobą. 
Św. Dominik - ojciec duchowy św. 
Jacka i bł. Czesława.  
 
Święta Edyta Stein - Pani filozof 
przekreśliła siebie - św. Teresa 
Benedykta 
Kto szuka prawdy - szuka Boga, 
choćby nawet tego sobie nie 
uświadamiał - napisała św. Edyta Stein. Sama 
przeszła drogę od judaizmu, przez religijną 
obojętność, uporczywe poszukiwania w świecie 
filozofii, chrzest, klasztor - aż po męczeństwo. 
 
Polscy Męczennicy z Peru 
Ojcowie Zbigniew Strzałkowski i Michał Tomaszek 
zginęli za wiarę 9 sierpnia 1991 r. z rąk terrorystów z 
maoistowskiego ugrupowania Świetlisty Szlak. 
"Byli oni wojownikami, ale ich walka była inna. Walka 
Kościoła może być zawsze tylko walką tych, którzy 
są gotowi przelać własną krew, walką męczenników"..	

 
    Rozważanie do Ewangelii 
  

            Jezus wypełnieniem pragnień 
 

Jezus mówi w Ewangelii: „Jam jest chleb 
życia. Kto do Mnie przychodzi, nie 
będzie łaknął; a kto we Mnie wierzy, 
nigdy pragnąć nie będzie”. Wakacje są 
dla wielu ludzi poszukiwaniem Boga, który gdzieś 
zagubił się na drogach codziennego pośpiechu, pogoni za 
pieniędzmi, znaczeniem, zdobywania kolejnych stopni 
awansu czy wspinania się po stopniach kariery. Warto 
więc budzić w swoim sercu pragnienie spotkania z 
Panem, zwłaszcza w Eucharystii. 

„Na tym polega dzieło zamierzone przez Boga, abyście 
uwierzyli w Tego, którego On posłał”. Jak wyjaśnia św. 
Augustyn, „wierzyć” oznacza spożywać, jeść Chleb życia, 
tkwić w Chrystusie, tworzyć z Nim wspólnotę, być 
nasyconym w niewidzialny sposób. To wszystko 
dokonuje się w Kościele, w znaku celebracji liturgicznej. 
Najważniejsze zatem, by aby iść na Mszę św. z wielkim 
pragnieniem, z wielkim głodem spotkania Jezusa. Pomocą 
może okazać się post eucharystyczny, który pomaga 
obudzić wewnętrzne pragnienie Słowa Bożego i 
zjednoczenia z Jezusem w Komunii św. Głód duchowy 
nie rodzi się jednak automatycznie z głodu fizycznego. 
On wymaga pracy nad sobą, chęci doświadczenia Jezusa 
w Eucharystii. Ta godzina postu eucharystycznego to 
czas, w którym nasze pragnienie Jezusa powinno osiągnąć 
szczyt. To jest miejsce, by ten krótki czas, ta godzina, 
która w sposób fizyczny nas wiele nie kosztuje, 
kosztowała nas duchowo. To takie budzenie pragnienia, 
budzenie głodu Boga. 

„Pokarmem z nieba Pan swój lud obdarzył”, gdy Izraelici 
wędrowali przez pustynię, a Mojżesz wstawiał się za nimi 
u Jahwe. Ten pokarm, manna, stał się zapowiedzią 
Eucharystii. A dzisiaj Bóg wzbudza w sercu ludu Bożego 
pragnienie pokarmu, który nie przemija i którym jest On 
sam pod postacią Chleba. Komunia przyjęta godnie jest 
źródłem wielorakich łask, bo jednoczy nas najściślej z 
Chrystusem i przemienia nas niejako duchowo w 
Chrystusa. Oczyszcza nas również z grzechów 
powszednich, chroni od śmiertelnych, osłabia złe 
skłonności i daje moc do spełnienia dobrych uczynków. 
Eucharystia pomnaża w nas łaskę uświęcającą i wreszcie 
jest rękojmią chwalebnego zmartwychwstania i zadatkiem 
szczęśliwości wiecznej. 
 

Ks. Leszek S. 
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 Parafialny Karnawał 
 

Tegoroczny parafialny karnawał 
odbędzie się w dniach od 23 do 26 

sierpnia. Jak co roku przewidziane są 
rozmaitości dla dzieci i dorosłych, 

wesołe miasteczko, dużo jedzenia, gry losowe, zespoły na 
żywo z muzyką do tańca i ogródek piwny. W czwartek i 

piątek karnawał otwarty będzie od 18:00 i potrwa do 22:00. 
W sobotę  

i niedzielę początek karnawału o godz. 13:00.  Zapraszamy 
wszystkich na wspólne świętowanie. Karnawał słynie ze 
smacznych polskich potraw: placków ziemniaczanych, 
kiełbasy, gołabków, golonki i bigosu.  Będzie również 

możliwość spróbowania kuchni meksykańskiej. W 
programie słynna Wielka Loteria. Losowanie odbędzie się 

w niedzielę o godz. 9:30 wieczorem. Główna nagroda to 
$1.000,00. Mile widziani wolontariusze i sponsorzy 

pikniku, którzy chcieliby zareklamować tym samym swój 
biznes. Cały dochód karnawału przeznaczony zostanie na 
potrzeby parafii. Donacje pieniężne na karnawał można 

odliczyć od podatku. Za wszelką pomoc, ofiarność i 
wielkoduszność serdecznie dziękujemy. Dodatkowe bilety 

na loterię dostępne są w zakrystii lub w biurze 
parafialnym.  

 

Zapraszamy wszystkich bardzo serdecznie do  
wspólnej, rodzinnej zabawy na Jackowie! 

Moje świadectwo spotkania Jezusa!                                     
Ks. Krzysztof Szkubera, CR  (Część II) 

 

         Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus! 
 

 Jak się okazało czekaliśmy na rozpoczęcie Mszy 
świętej około godziny, ze względu na kłopoty z przyjazdem 
gościa z Watykanu. Ale kiedy już Msza święta się rozpoc-
zęła to miałem takie doświadczenie jakby fala gorącego 
powietrza uderzyła mnie w twarz: wchodzimy w długiej 
procesji księży do namiotu a tam tłum ludzi z uniesionymi w 
geście uwielbienia rękoma, ze śmiałym odważnym i rados-
nym śpiewem na ustach: "Hosanna na niebiosach"! Byłem 
pewny, że nie ma żadnej osoby w tym gronie, która nie wie 
po co tutaj jest. Co więcej można było wyraźnie odczuć 
wielką życzliwość ludzi w ogóle nie znanych sobie wcześ-
niej. Trudno to opisać dokładnie, ale pamiętam bardzo do-
brze taką myśl, która natychmiast przyszła mi do głowy: 
Boże, kocham taki kościół!  
 Takie Eucharystie były przez kolejne dni. Oprócz 
tego wspaniałe konferencje, piękne świadectwa ludzi zako-
chanych w Jezusie i Kościele, spontaniczne uwielbienia 
Chrystusa na modlitwie... to jak powrót do ciepłego kraju z 
Syberii. Chcę powiedzieć, że byłem w tych dniach naprawdę 
szczęśliwy i rodziło się we mnie pragnienie, żeby cząstkę 
takiego Kościoła mieć w parafii, w której pracowałem. W 
każdym razie kongres trwał: wspaniali ludzie, niezmiernie 
interesujące wykłady i świadectwa o dzieleniu się wiarą i co 
bardzo ważne: zajęcia praktyczne. Kongres był tak zor-
ganizowany, że po jego zakończeniu rozpoczęła się ewan-
gelizacja trudnej młodzieży i dorosłych zebranych na obr-
zeżach tego samego miasta Kostrzyna w ramach tzw. festi-
walu Woodstock. Nawiasem mówiąc ewangelizacja przy 
tym festiwalu odbywa się co roku i nazywa się: "Przystanek 
Jezus". Długo można by o tym pisać, ale sam mogłem się 
przekonać z wielkim zdumieniem, że wbrew pozorom 
"młodzi gniewni" chcą rozmawiać o Bogu. W porównaniu ze 
świeckimi ewangelizatorami miałem o tyle lepiej, że chod-
ziłem w sutannie więc imprezowicze sami mnie zaczepiali co 
było wygodne bo nie musiałem się wysilać, żeby nawiązała 
się rozmowa. A rozmowy były przeróżne, ponieważ zebrani 
na tym festiwalu ludzie to zbiorowisko "oryginałów" jakich 
ciężko sobie wyobrazić. Pamiętam do tej pory rozmowę z 
mężczyzną, który przedstawił się jako neofaszysta, gotowy 
pójść na śmierć za Hitlera oraz z kilku młodymi, którzy 
uciekli z domu i zamieszkali w tzw. squadzie w 
opuszczonym domu gdzieś nad morzem na terenie Holandii. 
Ci ludzie sami zaczepiają księdza. To z pewnością świadczy 
o tym, że sam Chrystus im o sobie przypomina gdzieś głę-
boko w ich sercach. Ponieważ ewangelizowało wielu mło-
dych ludzi to można było usłyszeć jak oni mówią impre-
zowiczom o Jezusie. Nigdy wcześniej nie słyszałem, żeby 
ktoś z takim zapałem mówił o Bogu, który zna Cię i mimo 
wszystko bardzo kocha,  
                                                    (ciąg dalszy nastąpi)   

   

W Kostrzynie nad Odrą rozpoczął się 29 lipca 
„Przystanek Jezus”, Ogólnopolska Inicjatywa 

Ewangelizacyjna.  
"Chcemy podejść do krzyża i go poświęcić, mając pełną 
świadomość tego, że to ona nas uświęca. Mamy odwagę 
podejść do Krzyża, ponieważ Ty Jezu, pierwszy na 
Krzyż wstąpiłeś niosąc w swoim ciele grzechy każdego 
z nas. Chcemy podejść do Krzyża z osobistą wiarą, z 
myślą, że mój grzech przybiłeś do Krzyża w swoim 
ciele. Błogosławimy Cię za Krzyż, za to, co on oznacza 
w życiu. Modlimy się za wszystkich, którzy będą 
przechodzić obok tego Krzyża, będą go mijać. Aby ten 
Krzyż w całej Twojej pokorze był mocnym głosem 
nieskończonej miłości do każdego człowieka. Chcemy w 
najbliższych dniach, Krzyża najpierw słuchać i na niego 
patrzeć. Chcemy słuchaniem i patrzeniem objąć 
najpierw wszystkich, których tutaj spotkamy. 
Chcielibyśmy się od Ciebie, Jezu Ukrzyżowany nauczyć 
słuchu i wzroku. Chcielibyśmy się nauczyć patrzyć na 
ludzi, jak Ty patrzysz z wysokości Krzyża, nauczyć 
słuchać ludzi, jak Ty słuchasz. Chcielibyśmy się 
nauczyć kochać, jak Ty kochasz z Krzyża, również 
chcemy nauczyć się milczenia, jak Ty milczysz na 
Krzyżu. .."  –  
mówił abp Grzegorz Ryś.	
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WSPÓLNOTY NASZEJ PARAFII 
 

WSPÓLNOTA „PŁOMIEŃ DUCHA ŚWIĘTEGO”  
zaprasza na spotkania w każdą niedzielę o godz. 5:00 p.m. 

w Res. Hall na I pietrze oraz na Mszę Św. z modlitwa o 
uzdrowienie w każdą 4-tą niedzielę miesiąca o godz.  

6:30 p.m. w naszej bazylice.  Więcej informacji na stronie 
internetowej wspólnoty: www.odnowajackowo.org 

___________________________________________________ 
 

GRUPA MODLITEWNA ŚW. OJCA PIO  
zaprasza na wspólną modlitwę w każdą niedzielę po Mszy 

Św. wieczornej w kaplicy. 
____________________________________________________ 

 

ARCYBRACTWO STRAŻY HONOROWEJ 
NAJŚWIĘTSZEGO SERCA PANA JEZUSA 

zaprasza w każdą pierwszą sobotę miesiąca, po Mszy Św. 
wieczornej na czuwanie modlitewne o godz. 8:00 pm. 

___________________________________________________ 
 

FRANCISZKAŃSKI ZAKON ŚWIECKICH 
Spotkania formacyjne, połączone z modlitwą odbywają się 
w każdą 3-cią niedzielę miesiąca o godz. 2:15 p.m. w Res. 
Hall na II piętrze. Kapelanem grupy jest ks. A. Piasecki. 

_________________________________________________________ 
 

KOŁO ŻYWEGO RÓŻAŃCA 
Spotkanie członkiń i wymiana tajemnic różańcowych  
odbywa się w każdą I niedzielę miesiąca w kaplicy. 

___________________________________________________ 
 

KRUCJATA WYZWOLENIA CZŁOWIEKA  
podejmuje dobrowolną abstynencję, modlitwę, post, i 

jałmużnę w intencji ludzi uzależnionych. W każdy ostatni 
wtorek miesiąca o 7:00 pm odprawiana jest w naszej 
bazylice Msza Św. w intencji osób uzależnionych. 

___________________________________________________ 
 

NABOŻEŃSTWO DO NAJŚWIĘTSZEJ  
DUSZY CHRYSTUSA 

W ostatnią sobotę każdego miesiąca zapraszamy na 
Nabożeństwo, po Mszy Św. wieczornej w kaplicy.  

___________________________________________________ 
 

KRĄG BIBLIJNY 
W każdy wtorek po Mszy Św. wieczornej w Res. Hall 

pochylamy się nad Żywym Słowem Pana.  
_______________________________________________________ 

 

SODALICJA ŚW. TERESY  
Podejmuje rozszerzenie nabożeństwa do św. Teresy od 

Dzieciątka Jezus. Spotkania odbywają się z okazji 
wspomnienia św. Teresy oraz w okresie Bożego 

Narodzenia i Wielkanocy. Kapelanem  grupy jest ks.Adam 
Piasecki a opiekunką grupy jest Sr. Iwona Borońska. 

CHICAGO                                                                                                                                                             BIULETYN BAZYLIKI ŚW. JACKA  

MSZA ŚW. Z OKAZJI  
ZŁOTYCH GODÓW 

 

W niedzielę, 16 września 2018 roku o godz. 
2:45 po południu w Katedrze Świętego 
Imienia (Holy Name Cathedral) przy ulicy 
735 N. State St. w Chicago,  odbędzie się 
uroczysta Msza św. z okazji 50-ej rocznicy 

zawarcia związku małżeńskiego. Pary, które zawarły związek 
małżeński w roku 1968 proszone są o skontaktowanie się ze swoją 
parafią, w celu dokonania rejestracji. Aby zasięgnąć dodatkowych 
informacj i  prosimy odwiedzić  stronę  internetową : 
pvm.archchicago.org lub skontaktować się z naszą kancelarią 

II SKŁADKA NIEDZIELNA 
 

W dzisiejszą niedzielę, 5 sierpień  
II kolekta przeznaczona będzie na opłacenie 

rachunków za elektryczność  
 

   Bóg Zapłać za Wasze  nieustanne 
wsparcie i ofiary! 

Witamy gości odwiedzających naszą świątynię, 
życzymy Wam błogosławieństwa Bożego i opieki 
Matki Najświętszej. Wszystkich Drogich Parafian 

wyjeżdzających na wakacje polecamy Bożej 
Opatrzności i życzymy dobrego i owocnego 

wypoczynku. Pamiętajmy jednak o obowiązku 
uczestnictwa w niedzielej Eucharystii oraz o 

wspieraniu w tym czasie swojej parafii. Nasza 
bazylika utrzymuje się w większości ze składek, 
dlatego przed swoim wyjazdem lub po powrocie 

prosimy, oczywiście na miarę swoich możliwości, o 
przekazanie do zakrystii lub do biura parafialnego 

swoich niedzielnych kopert. Serdeczne Bóg Zapłać! 

                                                                 
Papież Franciszek  

 

„Spojrzenie Jezusa nie jest neutralne ani 
co gorsza, zimne i obojętne, ponieważ 
Jezus zawsze patrzy oczyma serca. A 
Jego serce jest tak czułe i pełne 
współczucia, że potrafi pojąć nawet najbardziej ukryte 
potrzeby osób – mówił Papież.  

Adoration  
of the Blessed Sacrament 

Monday-Saturday 8:30 am-6:45 pm  
    

Adoracja Najświętszego                                                               
Sakramentu 

Od poniedziałku do soboty: 8:30 - 18:45  


